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Az alapítványt Osváth Mariann magánszemély alapította 1996. június 18-án. Az alapítványt a 
kuratórium elnöke, Kotróné Schmidt Zsuzsanna képviseli. Az alapítványt a bíróság 2009. 
május 19-én közhasznúvá minősítette. 
Az alapítvány célja: gyermek- és ifjúságvédelem; gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; 
szociális tevékenység; családsegítés; időskorúak gondozása. Az alapítvány működését 5 fős 
kuratórium irányítja. 
 
 
1. Számviteli beszámoló: A közhasznúsági jelentés részét képező számviteli beszámoló 
mellékletként csatolva. A számviteli beszámoló részei: 

-Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített 
beszámolójának mérlege és eredménykimutatása. 

 
2. A költségvetési támogatások felhasználása: 

Az alapítvány a 2009. évben költségvetési támogatást nem kapott. 
 
3. A pályázati támogatások felhasználása: 

Az alapítvány a 2009. évben pályázaton nem nyert támogatást. 
 
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

Az alapítvány 2009. évi összes bevétele 492 ezer Ft volt, melyből 50 ezer Ft az L-W-B 
Hungary Kft-től kapott adomány, 442 e Ft pedig magánszemélyek adománya. Az alapítvány  
működési költségekre 345 ezer Ft-ot fordított, 59 eFt támogatást nyújtott, rendkívüli 
ráfordítása nem volt. Így a gazdasági évet 88 ezer Ft-os eredménnyel zárta. 
 

2009. évi mérleg adatok eFt-ban 
Befektetett eszközök                                     0 Saját tőke                                              -6.393 
Forgóeszközök                                       4.708 Induló tőke                                                  40 
Pénzeszközök                                              0 Tárgyévi eredmény                                     88 
 Kötelezettségek                                    11.101 
 Rövid lejáratú kötelezettségek             11.101 
Eszközök összesen                                 4.708  Források összesen                                  4.708 
 
5. Célszerinti juttatások: 

Az alapítvány, közhasznú tevékenysége keretében 9 e Ft pénzbeli juttatást nyújtott, a 
kapott támogatásokat a szociális, karitatív tevékenységre fordította. 
 
 
6. A kapott támogatások mértéke: 
 

L-W-B Hungary Kft adomány            49.900 Ft 
                                                             Összesen:    49.900 Ft 



7. Tisztségviselői juttatások: 
Az alapítvány vezető tisztségviselői semmiféle juttatásban nem részesültek. 

 
8. Vállalkozási tevékenység: 

Az alapítvány 2009-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 
 
9. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 

A 2006. év elején az alapítvány kártérítési pereket indított, hogy anyagi, erkölcsi 
helyzetét rendezze. A perek lezárultával kötelező önkormányzati feladatot kíván vállalni.  

A szociális ügyekben a képviselet, illetve a ruha- és egyéb adományozás az alapítvány 
tevékenységét képezte ebben az évben is.  
 
 
 
 
Pécs, 2010. május 25. 
 
 
 

Kotróné Schmidt Zsuzsanna 
       kuratóriumi elnök 

 
 
 
 
 


